CONSILIUL SUPERIOR
Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
Nr. 111/30.05.2011

MEMORIU DE ACTIVITATE
28 aprilie 2011-02 iunie 2011

1. S-a lucrat, in continuare la actualizarea bazei de date, la zi, cu toate informatiile
necesare. Nu avem date despre urbanisti cu drept de semnatura din judetele Mehedinti
si Valcea pentru care solicitam din nou sprijin de la Comisia de examinare centrala RUR.
2. S-a continuat postarea, pe blogul biroului - rur5vest.blogspot.com/, a activitatilor
importante, anunturile pentru specialistii cu drept de semnatura existenti, precum si
pentru posibilii viitori specialisti.
3. Biroul Teritorial, prin reprezentantul RUR in teritoriu, conferentiar universitar dr.
arh.Radu Radoslav a participat, (RUR-teritorial, in calitate de coorganizator), in data de 6
mai 2011, cu o prezentare, la prima sesiune de comunicari libere in arhitectura,
urbanism organizata de Asociatia EXPOSE ARCHITECTURE, prin programul: “EXPOSE
COMMUNICATION-STAGIAR OR….WHAT?” raspunzind si la intrebarile absolventilor
despre Registrul Urbanistilor din Romania - stagiatura, obtinere drept de semnatura, etc.
4. Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest s-a preocupat de nominalizarile pentru
Comisia de Disciplina, respectiv Comisia Profesionala pentru zona vest si sud-vest, a
transmis in teritoriu regulamentele de organizare si functionare ale respectivelor comisii
si a preluat observatiile referitoare la aceste materiale din teritoriu.
5. Biroul

Teritorial a consiliat arhitecti si specialisti din domenii conexe in vederea

pregatirii si depunerii dosarelor pentru obtinerea dreptului de semnatura. S-au ridicat
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diverse probleme legate de acest subiet, care vor fi prezentate, in sedinta Consiliului
Superior RUR, din 02.06.2011, cu ocazia definitivarii regulamentului pentru organizarea
si functionarea Comisiei de Examinare.
6. Biroului Teritorial a primit dosare in vederea obtinerii dreptului de semnatura de la
mai multi solicitanti-unul singur este complet, la restul s-au solicitat documentele lipsa.
7. In data de 26 mai 2011 reprezentantul teritorial RUR, conf. Univ. Dr. Arh.Radu
Radoslav a participat la ”Zilele academice timisorene”- Infrastructuri eficiente pentru
transporturi terestre, unde a prezentat lucrarea ”Dezvoltare urbana sustenabila prin
intarirea comunitatiilor locale”.
8. Biroul teritorial s-a ocupat de toate sarcinile curente care ii revin.

Intocmit,
Reprezentant Birou Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest
Dr. arh. Radu Radoslav
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